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SN § 52   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Hans-Robert Hansson (L) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 53   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick med följande ändringar: 
 
Val av ersättare i folkhälsorådet  
Nedläggning av faderskap 
 
utgår. 
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SN § 54  Dnr SN/2022-0005 
SN AU § 67 
 
Målarbete - dialogärende 
 
Socialnämnden beslutar  
att under förutsättning att kommunfullmäktige inte ändrar sina mål så 
bibehåller socialnämnden sina mål 
 
Beslutsunderlag: 
Muntlig dragning av förvaltningschef Helena Lilliebjelke. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om målarbetet 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att under förutsättning att kommunfullmäktige inte ändrar sina mål så 
bibehåller socialnämnden sina mål 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, SAS Maria Eskel, KS diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-21 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 55  Dnr SN/2021-0243 
SN AU § 69 
 
Lokalbehov verksamheten insatser i hemmet 
 
Socialnämnden beslutar  
att skicka ärendet till kommunstyrelsen för att skyndsamt få till stånd en 
dialog 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av en markant ökning under 2020 och 2021 av antalet 
insatser och timmar i verkställighet för hemtjänst, hemsjukvård och 
boendestöd ger det ett ökat antal personal i verksamheterna.  Det är 
tydligt att nuvarande lokaler för verksamheterna inte räcker till för att 
tillgodose de krav som ställs ur verksamhet och arbetsmiljöperspektiv. 
Prognosen är att verksamheten kommer få ytterligare volymökningar 
under 2022 och framåt. Enheterna bedöms inte kunna hantera fler 
personal i verksamheten utan att utöka de verksamhetsytor som erbjuds.  
 
Verksamheten insatser i hemmet har behov av mer ändamålsenliga lokaler 
än nuvarande. Ur verksamhetssynpunkt så är en samlokalisering av 
verksamheterna hemtjänst, hemsjukvård, rehab och boendestödet viktig 
för att få samordningsvinster avseende bemanning och t.ex. bilar. 
 
Uppskattad lokalkostnad av förstudien på Mekanikern skiljer sig betydligt 
från den tidigare kalkylen som fanns då förstudien beställdes och utifrån 
de lokalkostnader som då beskrevs. Verksamheten är dock fortsatt i behov 
av ändamålsenliga lokaler för att möta kraven. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-18 signerad verksamhetschef Jennie 
Persson. 
Bilaga 1 Utredning lokalbehov 
Bilaga 2 Trendanalys volym 
Bilaga 3 Kostnadsberäkning förstudie 
Bilaga 4 Skiss Mekanikern 
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Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen kring förstudie Mekanikern 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt undersöka andra möjligheter 
till samlokalisering av verksamheten där den totala hyreskostnaden är 
mindre än den som föreslås på Mekanikern 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att skicka ärendet till kommunstyrelsen för att skyndsamt få till stånd en 
dialog 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
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SN § 56  Dnr SN/2022-0096 
SN AU § 70 
 
Arbetsmiljörapport socialförvaltningen 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna arbetsmiljörapport för socialförvaltningen 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § 
ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång 
per år. Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och 
motsvara de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
Respektive chef har genomfört en årlig uppföljning på enhetsnivå och 
verksamhetschef har gjort en uppföljning på verksamhetsnivå. Resultatet 
utgör underlag från de årliga uppföljningarna ingår i denna rapport. Syftet 
är att ge en övergripande bild av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.    
Rapporten redovisar en bild av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen och 
går igenom sjukfrånvaro, HME, rapporterade arbetsmiljöhändelser, risker 
kopplade till arbetsmiljön, arbetsmiljöronder och riskbedömningar, 
sammanfattande åtgärder och aktiviteter i arbetsmiljöarbetet, 
friskfaktorer, friskvårdsbidrag, personalstöd och övertid. Rapporten visar 
att arbetsmiljöarbetet har påverkats av pandemin och att personalvolym, 
korttidssjukfrånvaro samt övertidsanvändande har ökat. Det är framförallt 
inom Insatser i Hemmet som förändringen har skett. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29 signerad HR-specialist Anna-Karin 
Johansson. 
Arbetsmiljörapport socialförvaltningen 2021 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna arbetsmiljörapport för socialförvaltningen 2021 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 
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Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 57  Dnr SN/2022-0103 
 
 
Rekryteringsutmaningar 2022 - info 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information om rekrytringsutmaningar 
under 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen i Strömstad, tillsammans med övriga välfärdssektorer i 
Sverige, har och kommer att ha en utmaning gällande rekrytering av 
medarbetare. SKR uppger att antalet personer 80 år och äldre kommer att 
öka med 50 procent fram till 2029 samtidigt som personer i arbetsför 
ålder endast ökar med fem procent. Detta  innebär en stor utmaning för 
välfärden, inte minst då konkurrensen om arbetskraften kommer att vara 
stor från de flesta andra branscher. För att klara kompetensförsörjningen 
behöver verksamheten fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare med rätt kompetens 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 signerad förvaltningschef Helena 
Lilliebjelke. 
 
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information om rekrytringsutmaningar 
under 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 58  Dnr SN/2022-0074 
SN AU § 71 
 
Vägledande riktlinje för bedömning av behov avseende 
insatser enligt SoL för personer med psykiskt funktionshinder 
 
Socialnämnden beslutar  
att återremittera ärendet för att jämställdhetsperspektiv ska tas med i 
riktlinjen 
 
att vid uppdatering av riktlinjer ta med jämställdhetsperspektivet i 
fortsättningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vägledande riktlinje ska ses som ett stöd i handläggningen av ärenden och 
utvärderas regelbundet. Syftet med riktlinjen är att oavsett handläggare 
ska invånarnas likaberättigande följas enligt gällande lagstiftning samt att 
Socialnämndens intentioner för verksamheten tydliggörs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10 signerad enhetschef Blagica 
Strojmanov. Förslag till vägledande riktlinje  för bedömning av behov 
avseende insatser enligt SoL för personer med psykiskt funktionshinder. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna arbetsmiljörapport för socialförvaltningen 2021 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Joar Alvdal (FI) yrkar följande: 
att återremittera ärendet för att jämställdhetsperspektiv ska tas med i 
riktlinjen 
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Pia Tysklind (S) yrkar på följande tillägg: 
att vid uppdatering av riktlinjer ta med jämställdhetsperspektivet i 
fortsättningen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om till beslut under sammanträdet antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, SAS Maria Eskel 
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SN § 59  Dnr SN/2022-0001 
 
 
Ekonomi 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för mars 
månad 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för mars månad 2022. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik förmars 
månad 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 60  Dnr SN/2022-0005 
SN AU §  
 
Budget 2023 - planeringsförutsättningar 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om Budget 2023 - planeringsförutsättningar 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför budget 2023 föreslås en bibehållen budgetram jämfört med 
föregående år. Nämnderna får kompensation för löne- och 
arvodesökningar och indexuppräkning för övriga kostnader, samt 
kompensation avskrivning och ränta.  
 
Ett ramtillskott ges dock till Socialnämnden till följd av ökade volymer 
motsvarande 5 250 tkr. Vidare föreslås de 5 000 tkr som varit reserverade 
på finansförvaltningen för placeringar och ökade volymer flyttas över till 
Socialnämnden.  
Senast den 23 maj skall politiskt behandlat underlag till budgetdialogen 
lämnas in. Budgetprocessen fortskrider sedan med en budgetdialog den 
30-31 maj varefter nämnderna senast den 29 september skall ha lämnat in 
politiskt behandlade budgetskrivelser. Beslut om Mål och Budget 2023 och 
plan 2024-2026 tas i kommunfullmäktige den 17 november.  
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 signerad av controller Dennis 
Arvidsson och förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
Planeringsförutsättningar inför budget 2023 
 
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om Budget 2023 - planeringsförutsättningar 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
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Kopia till 
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SN § 61  SN/2022-0006 
SN AU § 65   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 
 

• Budgetarbete 2022 och 2023 
• Ny nämndsekreterare, Pamela Olsen, börjar 8/8 
• Ny controller, Jennie Nilsson, börjar 23/5 
• Genomlysning hemtjänst 

 
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 

 
  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-21 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 62  SN/2022-0007 
 
Verksamhetschefernas information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera verksamhetschefernas information 
 
Jennie Persson, verksamhetschef Insatser i hemmet/bemanning 
informerar nämnden om aktuella händelser inom förvaltningen. 
 

• Inspektion från IVO, Skomakarens gruppbostad 
• Utbildning kring våld i nära relation för hemtjänst, Össby och 

jägaren genomförd 
• Flytt för hemsjukvården under mitten av maj till maj 
• Arbetsmiljöarbete pågår på Össby 
• Positiv stämning på hemtjänsten bland chefer och hemtjänsten – 

visualisering på skärm av processen – metodstöd av Sandra 
Hansson 

• Ytterligare elcyklar hemtjänst boxbikes start under sommaren – 
miljövänligt och bra med rörelse i vardagen  

• Daglig verksamhet ihop med solteamet igång med IBIC – processen 
fortsätter under våren 

 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera verksamhetschefernas information 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 63  Dnr SN/2022-0008 
 
Anmälan av handling 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 64  Dnr SN/2022-0009 
 
Delegationsbeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 
Delegeringsärenden för mars 2022 samt arbetsutskottets protokoll från 
2022-04-04 redovisas. 
Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns, med undantag för bristande 
kommunicering i 2 ärenden. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 65  Dnr SN/2022-0010 
 
Anmälan av ordförandebeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att ordförandebeslut enlig förteckning anmäls och läggs till handlingarna 
 

• Upphörande LVU, DM 
• Placering enligt SoL 
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SN § 66   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen från socialnämndens ledamöter 
 
Eugenia Eriksson och Olle Westling träffade cheferna på Hemsjukvården. 
Mycket positiv feedback från personalen om att förändringen har blivit 
väldigt bra. 
 
Mattias Gustafsson rapporterar från folkhälsorådet att Folkhälsopriset gick 
till tränarna i Skee. Mötet i juni inställt. 
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SN § 67   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden. 
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SN § 68   
 
Information om arbetet med våld i nära relationer 
 
Socialsekreterare Daniel Haglund informerade nämnden om sitt arbete 
med våld i nära relationer. Daniel bjuds in till nämndens heldag i augusti 
för att ge mer ingående information. 
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Studiebesök Pilen 5 
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